วิศวฯ มก. คิดคนตนแบบ
ระบบสแกนลายนิ้วมือปองกันการโจรกรรมรถในที่จอดรถ
นักวิจัยม.เกษตรสรางผลงานนวัตกรรมชิ้นใหม “ตนแบบระบบปองกันการโจรกรรมยานพาหนะใน
บริเวณที่จอดรถ” โดยใชกลองดิจิตอล เครื่องอานลายนิ้วมือ และการบันทึก ทะเบียนรถโดยเจาหนาที่ควบคุม
เครื่อง มีความปลอดภัยสูง เหมาะสําหรับผูใหบริการที่จอดรถทุกชนิดเพื่อแกปญหาการโจรกรรมรถยนตในที่จอด
รถ
รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ และคณะ กลุม วิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนแบบเชิงพาณิชย ภาควิชา
วิศ วกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได รั บทุ น
จาก ส ถ าบั นวิ จั ย แล ะพั ฒนาแห ง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (สวพ.) ทํา
การวิจัยคิดคนตนแบบระบบปองกันการ
โจรกรรมรถยนต ในที่จอดรถ เนื่ องจาก
การสํ ารวจสถิ ติ ข องสํ านั ก งานตํ า รวจ
แห ง ชาติ พ บว า ในแต ล ะเดื อ นมี ก าร
โจรกรรมยานพาหนะเกื อบ 200 คั น
(ขอมูลจากศูนยปองกันและปราบปราม
การโจรกรรมรถ สํ า นั ก งานตํ า รวจ
แหงชาติ) ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยแบบทุกวันนี้ เชน มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การแลกบัต รเขา-ออก
หรือเจาของยานพาหนะจะติดตั้งระบบปองกันการโจรกรรมแบบตาง ๆ แตก็ไมคอยมีประสิทธิผ ลเทาใดนัก จะเห็น
ไดจากสถิติที่ไดแสดงไว ทําใหสูญเสียทรัพยสินไมต่ํากวา 200 ลานบาท จึงไดทําการคิ ดและพัฒนาระบบการ
ปองกันการโจรกรรมแบบเบ็ดเสร็จขึ้น โดยอาศัยหลักการระบุตัวบุคคลดวยลายนิ้วมือเพื่อยืนยันการเปนเจาของ
และภาพถายของผูที่ขับรถพรอมทะเบียนรถมาพัฒนารวมกับระบบที่ใชกันอยูในปจจุบัน
อาจารย มงคล กล าวว า “ระบบที่ ได พัฒ นาขึ้ น นั้ นมี เครื่ อ งรับ ข อ มู ล ที่ ฝง ทางเข า ประกอบดว ย
Embedded PC หรือเรียกวาแผงวงจรคอมพิวเตอรแบบฝงตัวที่มีขนาดเล็ก, เครื่องอานลายนิ้วมือ, กลองดิจิตอล
และโปรแกรมของระบบที่พัฒนาขึ้นมาทําหนาที่รับขอมูล ซึ่งไดแก ทะเบียนรถ คาที่ไดจากเครื่องอานลายนิ้วมือ
และภาพถายของเจาของรถ จากนั้นจะสงขอมูลเหลานี้ผานเครือขาย LAN ไปยังเครื่องแมขายซึ่งใชเ ก็บฐานขอมูล
ระบบ เครื่องตรวจสอบขอมูลที่ฝงทางออก ซึ่งคลายกับฝงทางเขาคือใช Embedded PC, เครื่องอานลายนิว้ มือ
และโปรแกรมของระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือ รับและสงขอมูล ระหวางเครื่องแมขายผานเครือขาย
LAN และอุปกรณชิ้นสุดทายก็คือเครื่องแมขาย (Server) ทําหนาที่เปนสวนของฐานขอมูล และโปรแกรมของ
ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับคําสั่งจากเครื่องรับขอมูลฝงทางเขาและเครื่องตรวจสอบขอมูลฝงทางออก นอกจากนี้ยังมี
สวนโปรแกรมที่มีไวสําหรับคํานวณคาบริการการจอดรถดวย“

อาจารยไดอธิบายหลักการทํางานงาย ๆ วา “เมื่อมีรถเขามาที่ทางเขา เจาของรถจะบันทึกคาลายนิ้วมือที่
เครื่องเปนจํานวน 4 ครั้ง เพื่อใหมีความถูก ตองในการตรวจสอบตอนขาออก เจาหนาที่ควบคุมเครื่องจะทําการ
บันทึกทะเบียนรถและภาพถายของเจาของรถ พรอมลักษณะของรถ หลังจากนั้นก็จะสงขอมูลเหลานี้ (ทะเบียนรถ
คาลายนิ้วมือ และภาพถาย) ไปยังเครื่องแมขายโดยผานเครือขาย LAN และเครื่องตรวจสอบขอมูลฝงทางออก มี
การรองขอขอมูลลายนิ้วมือจากเครื่องแมขายเพื่อทําการ update ขอมูลลายนิ้วมือลงในเครื่องอานลายนิ้วมือ เมือ่ มี
รถมาที่ทางออก เจาของรถจะทําการพิมพล ายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบ ถาไมพบลายนิ้วมือรถคันนั้นก็จะไมส ามารถ
นําออกไปได แตถาพบลายนิ้วมือ เครื่องตรวจสอบขอมูลฝงขาออกก็จะรองขอขอมูลตาง ๆ (ไดแก เวลาเขา-ออก
ภาพถายเจาของรถ ทะเบียนรถ และคาบริก าร เปนตน) ไปยังเครื่องแมขายซึ่งจะสงขอมูลที่ถูกรองขอกลับมายัง
เครื่องตรวจสอบขอมูลฝงขาออก เจาหนาที่ต รวจสอบวาทะเบีย นรถและภาพถายอีก ครั้งก อนนํารถออกไปเพื่ อ
ปองกันความผิดพลาด”
“จากการทดสอบการใชงานโดยใชคอมพิวเตอร 5 เครื่อง ซึ่งใชเปนเครื่องฝงทางเขาและทางออกอยางละ
2 เครื่อง และเครื่อง Server อีก 1 เครื่อง
ซึ่ ง ปรากฏว า ระบบสามารถทํ างานได
ตามจุ ด ประสงค ข องการพั ฒ นาทุ ก
ประการ คื อ สามารถที่ จะยื นยั น ได วา
บุคคลที่นํ ารถออกมานั้นเปนเจาของรถ
ตั ว จริ ง ได อ ย า งถู ก ต อ งแม น ยํ า โดย
ค า เฉลี่ ย การใช เ วลาทั้ ง หมดในการ
คํานวณขอมูล (processing time) ของ
เครื่ องขาเข า นั้ น จะใช ไ ปกั บ การพิ ม พ
ลายนิ้วมือ 4 ครั้ง เพื่อความถูก ตองใน
การตรวจสอบลายนิ้ ว มื อตอนขาออก
สวนฝงทางออกจะใชเวลาในการคนหาลายนิ้วมือจากฐานขอมูล ถามีลายนิ้วมือมากก็จะเสียเวลาในการคนหามาก
อยางไรก็ต ามคา processing time เหลานี้ส ามารถลดลงไดถ าใชเ ครื่องคอมพิวเตอรที่มีค วามเร็วของหนวย
ประมวลผลสูง”
ผลงานชิ้นนี้ไดรับความสนใจจากผูประกอบการมากมาย และยังสรางความตื่นตัวใหกับเจาของสถานทีร่ บั
จอดรถไมวาจะเปนผูใหบริการดานที่พักอาศัยประเภทอพารตเมนท คอนโดมิเนียม โรงงาน หรือหางสรรพสินคา
ทั่วไปแลว ผูใหบริการดานที่จอดรถตองใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจใหกับผูที่
เขามาใชบริการของตน เพราะนอกจากจะแกปญหาการโจรกรรมรถไดเกือบ 100% แลวยังดึงดูดใหลูกคาเขามาใช
บริการเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
ผูสนใจตนแบบระบบสแกนลายนิ้วมือปองกันการโจรกรรมรถในที่จอดรถ สามารถติดตอไดที่ รศ.ดร.มงคล
รักษาพัชรวงศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร โทร.0-1694-1188

